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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI

Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Aleksander Lyngberg
Lavonjarg
9845 TANA

Deres ref Deres dato Var ref Vår dato
31.12.2012 Sak 2013/13 28.02.2013

Ark 432.2

Saksbehandler/direkte telefon: Jan Erik Knutsen - 78 95 03 14

Avslag på søknad om tillatelse til seljakt i Tanamunningen
naturreservat

Viser til e-post datert 31.12.2012 med søknad om tillatelse til seljakt i Leirpollen i
Tanamunningen naturreservat.

Søknaden
Det søkes om tillatelse til jakt på kystsel i Tanamunningen naturreservat i Tana kommune.
Søker har tillatelse til jakt på kystsel etter forskrift om regulering av sel på norskekysten fra
Finnmark fylkeskommune. Totalkvoten er på 45 steinkobber, 115 havert, samt fri jakt på
ringsel og grønlandssel. Jaktperioden går fra 2. januar til 30. september, men avhenger noe
av hvilke arter det skal jaktes på.

Søker ønsker å jakte i Leirpollen i Tanamunningen naturreservat, et område søker opplyser
at lokalbefolkningen har benyttet til jakt tidligere. Søker mener det er viktig å utøve jakt i dette
området med bakgrunn i å bevare den sjøsamiske kulturen.

Regelverk
Tanamunningen naturreservat ble opprettet i 1991 og har internasjonal status som et viktig
område for våtmarksfugl gjennom Ramsarkonvensjonen. Formålet med vernet er å bevare et
viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til
området.

Verneforskriften for Tanamunningen naturreservat sier i kapittel IV punkt 3 at alt vilt,
herunder deres reir og egg, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt,
fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt. Disse bestemmelsene er ikke til
hinder for felling av sel som gjør skade i lakseredskap, når slik felling skjer i samsvar med
gjeldende lovverk og foretas av eier av redskapen, jamfør forskriftens kapittel V punkt 7.
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til felling av vilt som forårsaker vesentlig skade og
ulempe, jamfør forskriftens kapittel VI punkt 1.

Naturmangfoldloven § 7 setter vilkår om at det skal fremgå av et hvert vedtak hvordan
forholdet til naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert. Dette betyr at en søknad som berører
naturmangfoldet og vurderingene som gjøres skal bygge på vitenskapelig kunnskap om
naturen og artene i det aktuelle området (§ 8). Når det er tvil om virkningene tiltaket har på
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naturmangfoldet, dvs, at det ikke er tilstrekkelig kunnskap, så skal føre - var prinsippet i § 9
tillegges stor vekt. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastning
økosystemet blir utsatt for (§ 10).

§ 11 i naturmangfoldloven setter krav til at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å
hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Videre sier § 12 at for å unngå eller begrense
skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og
lokalisering, som ut fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessig resultater.

Dispensasjon fra verneforskriften kan etter innføringen av naturmangfoldloven kun gis med
hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Av § 48 og rundskrivet "Forvaltning av verneforskrifter»
fra Direktoratet for naturforvaltning går det frem at dispensasjon bare kan gis dersom tiltaket
ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det
nødvendig.

Fylkesmannens vurdering
Da verneforskriften for Tanamunningen naturreservat ikke åpner for å gi tillatelse til jakt, må
søknaden vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens §
48. For at det skal kunne gis dispensasjon fra verneforskriften etter denne bestemmelsen må
det omsøkte tiltaket vurderes til ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig og ikke stride mot
vernevedtakets formål, da jakt ikke faller inn under bestemmelsene for sikkerhetshensyn
eller vesentlige samfunnsinteresser.

Av rundskrivet forvaltning av verneforskrifter går det frem at naturmangfoldloven § 48 er en
sikkerhetsventil som skal fange opp uforutsette tilfeller eller spesielle/særlige tilfeller som
ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Jakt kan ikke sies å være et uforutsett tilfelle som ikke
ble vurdert på vernetidspunktet, da det i verneforskriften er et særskilt forbud mot jakt.
I tillegg vil det etter Fylkesmannens skjønn være i strid med verneformålet å åpne opp for
ordinær jakt i Tanamunningen naturreservat, hvor formålet blant annet er å bevare dyrelivet.

Med andre ord kan ikke naturmangfoldloven § 48 åpne for ordinær jakt, og det finnes dermed
ingen hjemmel for å tillate det omsøkte tiltaket.

Med bakgrunn i at det ikke finnes hjemmel for å åpne opp for ordinær jakt er ikke søknaden
nærmere vurdert i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 —12. Avslutningsvis vil Fylkesmannen
påpeke at vi er av den oppfatning at ordinær jakt, bør skje utenfor et naturreservat hvor
formålet er å ivareta dyre- og fuglelivet. Søker henstilles derfor til å benyttes seg av de store
områdene i Tanafjorden som ikke er vernet.

Vedtak
Fylkesmannen avslår med dette deres søknad om jakt i Tanamunningen naturreservat.

Naturmangfoldloven § 48 gir ikke anledning til å åpne opp for et tiltak som utrykkelig er
forbudt etter verneforskriften og som vurderes til å være i strid med verneformålet.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning innen 3 uker, jamfør
forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via
Fylkesmannen i Finnmark jamfør forvaltningsloven § 32.
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Med hilsen

Egil Hauge Jan Erik Knutsen
seksjonsleder overingeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:




Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Deanu gielda/Tana kommune Rådhusv. 3 9845 Tana
Statens naturoppsyn Tana Tana postgård 9845 TANA
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Det vises til klage fra foreningene om mangel p ?srett i forbindelse med ?g i antall jaktfelt p innmarkseiendommen 
2013.

Vedlagt f? svar fra FeFo.

Svaret sendes i kopi til alle medlemmer av bestandsplangruppene, samt Finnmark JFF.

Mvh

Einar J. Asbj?n
Leder utmark
Finnmarkseiendommen Finnm�kuopmodat
? 09975/? 4820 4187

Hovedkontor og bes?resse/V�okantuvra ja galledanadreassa:
Torget, 9700 LEAVDNJA/LAKSELV

______________________________________________________________________
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

Fylkesmannen i Finnmark

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2013/646 Ida Martine S. Nilsen, tlf.: 464 00 279 15.03.2013

Høringsuttalelse - midlertidig stenging av skuterløype 14 fra Savetjávri til 
Skálvejávri

Viser til e-post av 14.03.2013 vedrørende høring om midlertidig stenging av skuterløype 14 fra 
Savetjávri til Skálvejávri på bakgrunn av anmodning fra RBD 7.

Kommunen har hentet inn uttalelse fra Alleknjarg bygdelag (vedlagt) som anfører følgende:
 De er ikke ukjent med stenging av deler av løypen fra Savetjávri til Skálvejávri.
 Tidligere har flytting av rein fra Seibos/Skidalen til Maskevarre blitt gjennomført i 

relativt god tid før påske. Dette flyttemønsteret er de senere årene endret/snudd. Det har 
normalt ikke vært rein i området i påsken.

 Bygdefolket gjennomfører tradisjonelt garnfiske under isen i området som kreves stengt i 
perioden 18. mars – 10. april. Mulighetene for nevnte fiske begrenses dermed ved 
stenging for ferdsel.

 De ber om at perioden for stengingen begrenses til et minimum.

Kommunen finner det beklagelig dersom Fylkesmannen skulle finne det nødvendig å stenge 
deler av løype 14 som benyttes hyppig av lokalbefolkningen. En eventuell delvis stenging av 
løypa vil medføre vanskeligheter for å ta seg til Skálvejávri hvor det drives både isfiske og
garnfiske under isen. Kommunen ser det som uheldig at en eventuell stenging skjer i 
påskehøytiden når befolkningen har fri og behovet for motorferdsel i løypa er stor. 

Med hilsen

Svein-Ottar Helander
Avdelingsleder Ida Martine S. Nilsen

Miljøkonsulent

Brevet er godkjent elektronisk og er derfor uten signatur.

Vedlegg
1 Uttalelse fra Alleknjarg bygdelag
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Vi er ikke ukjent med stengning av deler av l?i fra Savetjavri til Skalvejavri. F?e flytting av rein fra 
Seibos/Skidalen til Maskevarre gjennomf? relativt god tid f?ske, men de senere 岥ne er flyttem?ret 

endret/snudd. Det her normalt ikke v沴 rein i omr t i p峫a.
 
Bygdefolket gjennomf?tradisjonelt garnfiske under isen i det omr t som kreves stengt i perioden 18.mars-
10.april. Mulighetene for nevnte fiske begrenses dermed ved stengning for ferdsel.
 
Vi ber om at perioden for stengning begrenses til et minimum.
 
Mvh
Jon Arild Aslaksen
Alleknjarg Bygdelag
 
 

Fra: Ida Martine S. Nilsen [mailto:ida.martine.solheim.nilsen@tana.kommune.no] 
Sendt: 14. mars 2013 11:03
Til: Jon Arild Aslaksen
Emne: Anmodning om midlertidig stengning av skuterl?14 - fra Savetj�i til Sk�ej�i - Reinbeiteristrikt 7-
Tana kommune
 
Viser til vedlagte dokumenter. Fylkesmannen har bedt kommunen om i uttalelse til saken. I den 
forbindelse ber kommunen om Alleknjarg bygdelags' uttalelse. 
P runn av kort uttalelsesfrist fra Fylkesmannen ber vi om at uttalelse leveres snarest mulig, helst i 
l?av dagen.

Mvh
Ida Martine S. Nilsen

 Deanu gielda - Tana kommune
R usveien 3, 9845 Tana

Telefon +47 464 00 200, Telefaks 78 92 53 09

Ida Martine S. Nilsen
Milj?ulent

Dir.innvalg + 47 464 00 279

E-post ida.nilsen@tana.kommune.no

Web http://www.tana.kommune.no
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Finnmarkseiendommen
Finnmårkktiopmodat

Tana kommune
Rådhusvn 3

9845 TANA

DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN FOR TAKSERING AV HØNSEFUGL- TANA
KOMMUNE

Finnmarkseiendommen Finnmårkkuopmodat (FeFo) søker med dette om dispensasjon fra
Hundelovens § 6,1, båndtvangsbestemmelsene. Søknaden gjelder for tidsrommet 5. - 20.
august, i en periode på fem år, dvs. t.o.m. 2017.

FeFo har dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i Tana kommune, gjeldende t.o.m.
2016. Vi søker nå om en fornyet dispensasjon grunnet 6 nye linjer i Tanadalen (se vedlagt
kart).

I Finnmark har det vært utført organisert rypetaksering med bruk av hund siden 1969.
Takseringene foregår i første halvdel av august, og det er derfor nødvendig med dispensasjon
fra båndtvangsbestemmelsene. Hjemmelen for å gi slik dispensasjon er nedfelt i hundelovens
§ 9, bokstav e.

Takseringen foregår etter faste angitte linjer på kart. Faste linjer gir over tid gode tidsserier
som gir forvaltningen et sammenligningsgrunnlag med tidligere års resultater. Takseringen
foregår med erfarent mannskap som har gode lokalkunnskaper. Det vil være inntil to hunder
løs samtidig, og det søkes derfor om dispensasjon for to hunder på hver takseringslinje. Det
stilles krav til at hundene har rein-/ sauerenhetsbevis utstedt av godkjent instruktør.

FeFo koordinerer takseringsarbeidet og behandler resultatene. Resultatene indikerer
produksjon og tetthet basert på hvor mye som observeres i et gitt tidsrom. Tallene brukes for
å kunne si noe om bestanden til høsten, og er et viktig ledd i en bærekraftig forvaltning av
lirype- og storfuglbestandene i Finnmark.

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Even Borthen Nilsen på telefon 92 68 78 18.

Med hilsen/Dearvvuodaiguin

Einar J. Asbjørnsen/sign.
leder - utmark

EIVA:P‘nB(0)rthe\jnil;:n/sign.
utmarksforvalter

Vedlegg:
Kart over takseringslinjer

postQfefo.no
www.fefo.no 
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Deanu gielda - Tana kommune 
Utviklingsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527

FeFo v/utmarksavd.

Delegert vedtak

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
13/00404 EBN
721.1 ()

2013/622 Ida Martine S. Nilsen, tlf.: 464 00 279 15.03.2013

Svar på søknad om dispensasjon fra hundeloven for taksering av hønsefugl i Tana 
kommune

Viser til deres brev av 21.02.2013 hvor Finnmarkseiendommen søker om dispensasjon fra 
hundelovens § 6, båndtvangbestemmelsene, i forbindelse med rypetaksering.

Med delegert myndighet gitt av kommunestyret den 28.06.07, sist revidert 23.02.12, har 
rådmannen fattet følgende

Vedtak:
Finnmarkseiendommen innvilges, jf. hundelovens § 9 e, tillatelse til rypetaksering som
omsøkt i Bildán og Borsi (kartvedlegg 2 og 3 i søknaden).
Tillatelsen gjelder for 2 hunder på hver takseringslinje i tidsrommet 5. – 20. august, i en 
periode på fem år, dvs. t.o.m. 2017.

Vilkår:
 Takseringen skal foregå etter faste angitte linjer slik vist i vedlagt kart i søknaden.
 Samtlige hunder skal ha rein- /sauerenhetsbevis utstedt av godkjent instruktør.

Begrunnelse:
Søknadens formål er til særlig bruksformål i forbindelse med forvaltningsarbeid (forskning av 
rypebestand).

Hva gjelder de omsøkte områdene på Máskevárri og Ifjordfjellet (kartvedlegg 1 og 4 i søknaden), 
så har kommunen allerede gitt en tillatelse i brev av 08.06.2012 for tidsrommet 3.-21. august i en 
periode på fem år (t.o.m. 2016). Denne er fortsatt gjeldende og det er derfor ikke nødvendig med 
en ny tillatelse i disse områdene. Finnmarkseiendommen kan søke på ny om tillatelse når denne 
tillatelsens periode løper ut.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til tana kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder Ida Martine S. Nilsen

Miljøkonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og mangler derfor signatur



Hei, 
Vedlagt følger avslag på skadefellingssøknad av jerv og gaupe fra RBD9 i Tana kommune.
 
Kopi til:
Finnmarkseiendommen
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark
Statens naturoppsyn Tana
Roviltnemnda i region 8 via Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms
Reinbeitedistrikt 7
 
Med vennlig hilsen
 
Jørgen Remmen
artsforvalter
miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Finnmark
 
Telefon: 78 95 03 63
http://www.fylkesmannen.no/finnmark
 

 Tenk miljø - trenger du å skrive ut denne e-posten?
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            FYLKESMANNEN I FINNMARK        
                         Miljøvernavdelingen   
 

    FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI 
          Birasgáhttenossodat 

 

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:  
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark  
9815 VADSØ      
 

Reinbeitedistrikt 9  
v/ John Aleksander Anti       
Doareslohkka   
 
9826 SIRMA   
 
 
 
 
 
 
Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 
 30.01.2013 Sak  2013/467  01.02.2013 
            Ark   434.11 
 

Saksbehandler/direkte telefon: Jørgen Remmen - 78 95 03 63  

 
 

Avslag på søknad om skadefelling av jerv og gaupe, Tana 
kommune 
 
Vi viser til dere søknad den 30. januar 2013 om skadefelling av jerv og gaupe i 
reinbeitedistrikt 9, samt telefonsamtale med sekretær for reinbeitedistriktet og SNO (Statens 
naturoppsyn) v/ fellingsleder Oddleif Nordsletta.  
 
Vedtak 
Fylkesmannen avslår søknad om skadefelling på jerv og gaupe i reinbeitedistrikt 9.  
 
Ved vurdering av skadefelling skal andre alternativer vurderes samt potensialet for skader 
vektlegges. Første februar startet kvotejakt på gaupe, vi finner ikke omfanget av påviste 
skader som stort nok til å iverksette skadefelling nå under ordinær kvotejakt. I kvotejakta er 
dette hovedvirkemiddel for å redusere gaupebestanden. 
 
Søknad om skadefelling på jerv og gaupe avslås.  Fylkesmannen vil ikke innvilge 
skadefelling på bakgrunn av dokumenterte/antatte kadavrene til fredet rovvilt, hvor 
skadevoldende art er ukjent. SNO har nylig via ordinært uttak av jerv, tatt ut to jerv i samme 
område nylig. Fire kadaver er påvist drept av fredet rovvilt etter helikopterfellingen.  
 
Fylkesmannen vil vurdere situasjonen fortløpende mht. omfang av skader til jerv og gaupe i 
tiden fremover i det aktuelle området.   
 
Hjemmelsgrunnlaget for fellingsvedtaket 
Søknaden er vurdert i henhold til lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens 
mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. ”Forskrift om forvaltning ” av 18. mars 2005 
om forvaltning av rovvilt(rovviltforskriften) § 9. 
 
Fylkesmannen i Finnmark er gitt myndighet til å innvilge søknader om skadefelling, eller 
iverksette betinget skadefelling etter eget initiativ jf. rovviltforskriftens § 9. 
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Jerv 
Betinget skadefellingskvote 
Rovviltnemnda i region 8 har fattet vedtak om betinget fellingstillatelse på 15 
jerver for region 8 (Troms og Finnmark fylker) i tidsperioden fra og med 01.06.12 til og med 
15.02.13. Fylkesmennene kan på bakgrunn av dette iverksette felling via skadeflling inntil 15 
jerv i Troms og Finnmark. En jerv er felt i regionen hittil på skadefelling av lokalt lag.  
 
Lisensjakt 
Rovviltnemnda i region 8 Troms og Finnmark fastsatte i møte 22. juni 2012 
lisensfellingskvoten for jerv i Finnmark til 25 jerv i B-området. I tillegg kunne tre jerv, hvorav 
inntil to tisper, felles i A-området. Lisensjakta varer til og med 15. februar 2013. Det er en 
målsetting gjennom den nasjonale rovviltpolitikken å regulere rovviltbestanden ved ordinær 
jakt. Restkvoten pr. 1. februar 2013 er en jerv i A-området og 17 jerv i B-området. Gjeldende 
kvote er oppdatert på telefon 78 95 03 97. 
 
Gaupe 
Betinget skadefellingskvote 
Rovviltnemnda fattet vedtak om betinget fellingstillatelse på 6 gauper for region 8 (Troms og 
Finnmark fylker) i tidsperioden fra og med 1. juni 2012 til og med 15. februar 2013. En er hittil 
felt ved skadefelling i Troms.  
 
Kvotejakt 
Det kan jamfør roviltnemndas vedtak i perioden fra og med 1. februar til og med 31. mars 
felles 15 gauper i B-området i Finnmark ved kvotejakta (restkvoten i B-området er pr. 
1.februar 2013 på 14 gauper). Kvoten er påklaget og til behandling slik at den kan endres. I 
A-området kan det felles 3 gauper hvorav en tispe, jakta slutter i A-området når det er felt ei 
tispe. Hittil er en påkjørt gaupe i Kvalsund kommune trukket fra kvoten i B-området. 
 
Søkers begrunnelse 
Reinbeitedistrikt 9 (RBD9) er nå hardt rammet av tap til både jerv og gaupe, og de seneste 
dagene har man fraktet ned masse kadaver for dokumentasjon. Der er mye spor i området. 
RBD 9 ber fylkesmannen ta kontakt med det lokale SNO, for å få deres vurdering av 
situasjonen.  
 
Kadaver er funnet opptil 7-8 på et sted, og ellers over et stort område. I området fra 
Vestertana og sørover er det dokumentert skader av jerv, og noe som er antatt gaupe. I 
området ovenfor Hillagurra har man dokumentert tap til gaupe, men pga. manglende 
fellingslag fikk man ikke søkt da, men søker nå. Der er også dokumentert gaupefamilie og 
nye tap der. 
 
Det søkes om skadefelling av flere jerv og noen gauper, situasjonen er ekstrem akkurat nå, 
og det beste ville vært om helikopteret (Statens naturoppsyn) kunne ta ut flere dyr. 
Området det søkes jaktet i er Vestertana- Čohkalas-Njukčagaisa-Divgooaivi- 
reinsognsgrensen til Gárpejohka og langs Lakšjohka til riksveien og nedover Tanaelva. 
Området er vidt, men erfaringsmessig er det vanskelig å ta ut skadedyr i skogsområdene på 
denne tiden.  
 
Fylkesmannens vurdering av søknaden 
Ved vurdering av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene 
i regional forvaltningsplan, jf. forskriften § 6. Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke 
finnes noen annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert 
forvaltning. Ved vurdering av fellingstillatelse skal det særlig tas hensyn til: 
 
a) Områdets betydning som beitemark 
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b) Skadenes omfang og utvikling 
c) Potensialet for fremtidige skader 
d) Mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak 
 
Skadefellingsforsøk er et virkemiddel for å løse en akutt skadesituasjon i et område 
forårsaket av bestemte individer av en rovviltart. Det er pr. nyere dato (en uke) ingen 
dokumenterte skader til bestemte rovviltarter, kun antatt / dokumentert kadaver til fredet 
rovvilt. Det er noen påviste tap til gaupe tilbake i tid. Det er ikke påvist tap til jerv etter felling 
av to jerv fra helikopter.  
 
Fylkesmannen vurderer at potensialet for fremtidig tap av beitedyr er tilstede. På bakgrunn 
av dokumentasjonsgrunnlaget er det imidlertid ikke funnet grunnlag for å gi skadefelling på 
jerv eller gaupe. Det er en målsetting gjennom den nasjonale rovviltpolitikken å regulere 
rovviltbestanden ved ordinær jakt. Lisensjakta på jerv varer til 15. februar og kvotejakta på 
gaupe varer fra 1. februar til og med 31. mars. Kvotejakt på gaupe er i gang. 
 
I forhold til tap av beitedyr til jerv anses ekstra tilsyn eller ordinær lisensjakt og kvotejakt som 
et mulig tiltak med henhold til å dokumentere og forebygge tap, samt flytting av flokken til 
andre områder. Fylkesmannen har fått opplyst at RBD 9 holder på med flytting av flokken til 
skilling, og uttak for slakt. Skilling i mindre vintersiidaer med mer styrt beite vil sannsynligvis 
begrense tapsomfanget. Skilling vil pågå i en ukes tid og skadepotensialet er lavere i den 
perioden. Slakt av dyr i dårlig kondisjon, som er mer utsatt for tap av alle årsaker inkl. rovvilt 
vil også sannsynligvis begrense tapsomfanget fremover.   
 
Fylkesmannen mener at det per tidspunkt ikke foreligger grunnlag for å kunne gi skadefelling 
på jerv eller gaupe i omsøkt område, påviste skadeomfang tilsier ikke at vi vil vurdere 
skadefellingstillatelse eller forebyggende tiltaksmidler til ekstra tilsyn. Midler til ekstra tilsyn 
vurderes i tilfeller hvor skadefelling er lite aktuelt og hvor det er en påvist skadesituasjon som 
ser ut til å fortsette. 
 
To jerv har blitt felt ved ekstraordinært uttak i distriktets høst og vinterbeiteområde nylig, i 
tillegg er en jerv blitt felt ved ordinær lisensjakt i Sirbma.   
 
Lisensjakt skal være virkemiddelet som regulerer jervebestanden og det pågår lisensjakt i 
området.  
 
Distriktet skal nå starte skilling til mindre vintersiidaer og vinterslakt. Dette vil pågå i en ukes 
tid. Fylkesmannen antar at slakt av dyr i dårlig kondisjon og drift i mindre siidagrupper vil 
redusere skadepotensialet fremover.   
 
Fylkesmannen vil kunne vurdere skadefelling på nytt etter søknad, dersom skadesituasjonen 
eskalerer og flere rein påvises drept av jerv eller gaupe. 
 
Prinsipper for offentlig beslutningstakning i henhold til naturmangfoldloven 
Etter naturmangfoldloven § 1 og § 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold 
ivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 
utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp i mot andre 
viktige samfunnsinteresser jf. § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 
fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte eller i et 
annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært det eneste hensynet å ta, jf. prinsippet 
om en geografisk differensiert rovviltforvaltning. 
  
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippet i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan 
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påvirke naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer 
naturmangfoldloven § 9 (føre – var – prinsippet) til anvendelse. 
 
Fylkesmannen viser til at dette vedtaket også bygger på kunnskap om jerven og gaupas 
bestandssituasjon i fylket, slik den er beskrevet i det nasjonale overvåkningsprogrammet for 
rovvilt, og til beskrivelse av dette programmet i kommentarene i rovviltforskriftens § 3.  
 
Fylkesmannen mener også at man har et godt beslutningsgrunnlag via overvåkning av 
bestanden av jerv og gaupe, og påviste tap av reindriften, samt rapport fra Statens 
naturoppsyn. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning innen 3 uker, jf. forvaltningsloven 
§§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via Fylkesmannen, jf. 
forvaltningsloven § 32.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Østereng 
seksjonsleder 

 
 
 
 
Jørgen Remmen 
artsforvalter 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
Kopi til: 
Finnmarkseiendommen (elektronisk)    
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark (elektronisk)    
Fylkesmannen i Troms (elektronisk)    
Roviltnemnda i region 8 via Fylkesmannen i Troms (elektronisk)    
Statens naturoppsyn Tana (elektronisk)    
Deanu gielda/Tana kommune (elektronisk)    
Reinbeitedistrikt 7 (elektronisk) 



 
 
Rovviltnemnda i region 8 hadde telefonmøte den 18.1.2013. Sekretariatet ved Fylkesmannen i 
Troms sender her protokoll fra møtet.
 
Bakgrunnen for møtet var behandling av klage fra Bygdefolk for rovdyr på vedtak om kvote til 
kvotejakt på gaupe for region 8 i 2013.
 
 
 
 
Gi beskjed dersom du ikke ønsker å motta protokoller fra rovviltnemndas møter per e-post.
 
 
Med vennlig hilsen
Andreas Vikan Røsæg
Rådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Miljøvernavdelingen
Prosjektleder rullering av forvaltningsplan for rovvilt i region 8
Telefon:   77 64 21 17
Mobil:       414 49 454
e-post:    avr@fmtr.no
 

______________________________________________________________________
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Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 18.1.2013 
 

 

 
Dato: 18.1.2013 
Sted: Telefonmøte 
Møtetid: 10.00–11.00 
 

 

 

 

 

Til stede 

Rovviltnemnda Andre 

Willy Ørnebakk 

Fred Johnsen 

Odd Iver Nilsen Sara 

John Karlsen 

Jørgen Remmen 

Andreas Røsæg 

 

 

 

 

Sakliste 
1/13 Godkjenning av innkalling og sakliste       s. 1 

2/13 Klage fra Bygdefolk for rovdyr på vedtak om kvote til kvotejakt på gaupe for 

region 8 i 2013          s. 2 

 

   

 

1/13 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak 

Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda i region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 18.1.2013. 
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2/13 Klage fra Bygdefolk for rovdyr på vedtak om kvote til kvotejakt 

på gaupe for region 8 i 2013 
 

 

 

Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn for sekretariatets saksfremlegg 
- St. meld. nr. 15 (2003–2004) Rovvilt i norsk natur 

- Innst. S. nr. 174 (2003–2004) 

- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19.6.2009 

- Lov om viltet (viltloven) av 29.5.1981 

- Forskrift om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) av 18.3.2005 

- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.9.2007 

- Forvaltningsplan for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 – Nordland, vedtatt 

mars 2013 

- Representantforslag 163 S (2010–2011), og Stortingets behandling 17. juni 2011 

Vedtak: 

Innstilling og tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggsforslag fra rovviltnemnda: 

1. Rovviltnemnda beklager den grunnleggende mangel på tillit til regional forvaltning, og vår evne til 

å oppfylle Stortingets vedtak, som klagen bærer preg av. Rovviltnemnda vil særskilt vise til tabell 1 i 

sak 42/12, som dokumenterer at forvaltningen er gjennomført på en slik måte at dokumentert 

bestand av gaupe i region 8 har ligget godt over bestandsmålet etter 2009. 

 

2. Rovviltnemnda vil påpeke at vi på regionalt nivå vil få ytterligere kunnskap om gaupebestanden før 

jaktstart gjennom de registreringer som gjennomføres denne vinteren fram til utgangen av februar-

13. Dette gir Fylkesmennene og Rovviltnemnda mulighet til å vurdere regulering av jakta. 

 

3. Rovviltnemnda vil i forhold til klagerens anførsler mot manglende tispekvote i B-området bemerke 

at det i årene 2009 – 2012 er dokumentert henholdsvis 2, 3, 3,5 og 5 ynglinger i B-området i region 

8, jf. tabell 1 i sak 42/12. At det med slike tall skulle være en fare for at det skulle bli tatt ut 20 

tisper, blir jo knapt nok teoretisk mulig engang. 

 

4. Hele poenget og prinsippet med arealdifferensiering er basert på at det ikke skal tillates etablering 

av ynglende bestand i B-området. 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda tar til etterretning at den for ettertiden må være flinkere med tydelig å få frem dato for når 

vedtakene blir gjort offentlig tilgjengelig.  

 

Rovviltnemnda gjør sitt beste for å forvalte gaupebestanden så presist som mulig rundt bestandsmålet som 

regionen har fått tildelt.  

 

Det nye som følger av samarbeidsavtalen mellom region 7 og 8 er at kvoten administreres fra region 8, 

skutte gauper belastes kvoten for region 8.  

 

Rovviltnemda forholder seg til at den norske overvåkningen av gaupe beregner antall familiegrupper av 

gaupe før jakt. I A-området for gaupe, hvor bestandsmålet skal opprettholdes er hunndyrkvoten satt til to 

voksne hunndyr, dette er restriktivt. I B-området, hvor det ikke er ønskelig med gaupe som utgjør et 

skadepotensial på sau og rein, er det ikke satt hunndyrkvote, men det er satt en totalkvote. 

 

Rovviltnemnda i region 8 mener at kvoten for jakt på gaupe er i tråd med Regjeringens mål for forvaltningen 

av gaupe. Nemnda kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter som gir grunnlag for å endre vedtaket. 

Saken oversendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. 
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Saksfremstilling 

Rovviltnemnda i region 8 viser til Bygdefolk for rovdyr sin klage på vedtak om kvote til 

kvotejakt på gaupe for region 8 i 2013, datert 3. januar 2013. Rovviltnemnda viser også til 

Bygdefolk for rovdyr sin klage på vedtaksdato for region 8 angående kvotefastsettelse til 

gaupejakta 2013, datert 1. januar 2013.  

 

Vedtak for kvotejakt på gaupe var som følger: 

 

Vedtak:  
Rovviltnemnda vedtar enstemmig innstilling til vedtak.  

 

Innstilling til vedtak:  
Troms: Det kan felles ti gauper i Troms fylke og fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele 

Evenes kommune og den delen av Narvik kommune som ligger nord for Rombaken (fra 

Rombaken går grensa for området i Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til 

svenskegrensa). 

  

To av disse kan felles i A-området for gaupe i Troms og i den delen av Narvik kommune som 

er øst for E6 på strekningen mellom Tromsgrensa og Bjerkvik, og nord for grensedragningen 

fra Rombaken til svenskegrensa (som beskrevet ovenfor), hvorav inntil en voksen tispe.  

 

Finnmark: Det kan felles 15 gauper i B-området i Finnmark. Det kan felles tre gauper i A-

området i Finnmark, hvorav inntil en voksen tispe.  

 

Nåværende grensesetting (vedtatt i forvaltningsplan av 21.9.2007) mellom A- og B-området 

er gjeldende for gaupejakta 2013. 

 

Det ble lagt frem en innstilling til vedtak på rovviltnemndas møte den 2.11.2012. Vedtaket 

som da ble fattet ble ikke godkjent av nemnda, dette fordi vedtaket ikke hadde tatt hensyn til 

samarbeidsavtalen med region 7 (Det ble enighet mellom rovviltnemndene om å lage en slik 

avtale på samarbeidsmøte mellom nemndene den 30. mai 2012). Det ble skrevet en ny 

innstilling til vedtak der samarbeidsavtalen med region 7 ble innlemmet. Ny innstilling til 

vedtak ble sendt ut til rovviltnemnda i region 8 den 6.12.2012. Protokollen med 

rovviltnemndsvedtak godkjent av rovviltnemnda ble sendt ut 13.12.2012. Den var tilgjengelig 

på rovviltportalen 14.12.2012. Fylkesmannen v/rådgiver Andreas Røsæg bekreftet per telefon 

ovenfor Bygdefolk for rovdyr v/Thorolf Lie den 16.12.2012 at gjeldende dato for 

offentliggjøring av vedtaket var 14.12.2012. 

Klage på vedtaket 
 

Klage på vedtaksdato 

Når det gjelder klage på vedtaksdato skriver bygdefolk for rovdyr følgende: 

 

Enda en gang opplever vi at det ikke oppgis en klar vedtaksdato i vedtak fra rovviltnemnda i 

region 8. På vegne av Bygdefolk for rovdyr klager jeg på at det nå opplyses om at 

vedtaksdatoen er 02.11.2012 i 

http://ekstranettpub.dirnat.no/sites/rovviltnemnd/Vedtak/felling.aspx?PageView=Shared%22

&View=%7B0972A421 -A6A6-46C5-BDB1-

99768D2425AE%7D&FilterField1=Type_x0020_tillatelse&FilterValue1=Kvotejakt 
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Vi fikk derimot opplyst at vedtaksdatoen var 14.12.2012, altså med klagefrist fram til 

04.01.2013 og som det framgår av vedtaket til rovviltnemnda i region 8, inneholder dette 

skrivet enda en gang ingen vedtaksdato. Det samme var tilfelle da vi skulle klage på 

lisensfelling av ulv i region8. Får jeg på vegne av BFR oppfordre rovviltnemnda i region8 til 

å være litt tydeligere med opplysningene om vedtaksdato for ettertiden, slik at vi slipper å lete 

gjennom all verdens dokumenter for å finne den gjeldende datoen. En tydelig heading med en 

tydelig vedtaksdato bør brukes slik som andre regioner opererer med: 

 

http://ekstranettpub.dirnat.no/sites/rovviltnemnd/Fellingsvedtak/Kvote%20for%20kvotejakt%

20p%C3%A5%20gaupe%20i%20Finnmark.pdf 

 

Vi ber altså Miljøverndepartementet vedta (Forvaltningsloven§31a) utsettende virkning av 

klagefrist, i hvertfall klagefrist fram til 04.01.2013. 

 

Klage på gaupekvote 

Bygdefolk for rovdyr mener generelt at de bestandsmål som foreligger både nasjonalt og 

regionalt er for lave om man ønsker levedyktige bestander av rovdyr. Basert på faglitteraturen 

for beregning av levedyktige bestander (MVP) må bestandsmålene være langt høyere for å 

kunne betraktes som levedyktige bestander. 

 

De sier at med så små bestandsmål som vi har i Norge er det desto viktigere at man bruker 

tallene på rett måte. 

 

Bygdefolk for rovdyr viser til samarbeidsavtale mellom region 7 og 8, de skriver at en ting er 

å komme frem til en ordning hvor region 8 tar seg av kvotefastsetting i en del av region 7, 

nemlig 2 dyr i nordre Nordland, sammen med et bestandstall på 2 ynglinger. En helt annen 

sak er vurderingen av hvem som har ansvaret for vurdering opp mot bestandsmålet. 

Rovviltforliket av 2011 sier klart ifra at Nordland (region 7) har et bestandsmål på 10 dyr, og 

region 8 det samme. Når region 8 vedtar 2 dyr/2 ynglinger til Nordland, må disse to 

dyrene/ynglingene belastes region 7, ikke region 8. Alternativet ville ellers være at region 7, 

plutselig fikk 10 – 2 = 8 som bestandsmål, og region 8 fikk 10 + 2 = 12 som bestandsmål, 

altså i strid med rovviltforliket. 

 

Bygdefolk for rovdyr skriver videre følgende i sin klage: 

 

Selv om mye kunne vært sagt om situasjonen både regionalt og nasjonalt skal vi allikevel 

konsentrere oss om to hovedpoeng her: 

 

1)Det første tar utgangspunkt i bestandsgrunnlaget før jakta i 2013(NML § 8, 

kunnskapsgrunnlaget.) Når en skal beregne antall enkeltindivider ut fra antall ynglinger (i 

2012), må en multiplisere dette antallet med en omregningsfaktor, et tall som forteller hvor 

mange gauper en yngling innbefatter (mor + unger + reproduktiv hann + estimert antall 

overlevende fjorårsunger som ikke har fått reproduksjonsstatus ennå). Dette tallet er noe 

forskjellig fra områder med stor rådyrtetthet (stor byttedyrtilgang) sammenlignet med 

områder med lav rådyrtetthet. Men for enkelthets skyld har man i denne typen utregninger 

brukt 5,87 i saueområder, mens 6,14 har vært vanlig i reinbeiteområder Når det gjelder 

region 8, burde en vel bruke begge deler med et gjennomsnitt på ca 6, men vi godtar under 

tvil at det brukes 6,14 for hele regionen. 

 

Dersom vi altså bruker 6,14 som omregningsfaktor (NINA rapport774)og multipliserer med 
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bestandstallet for 2012, som er13 ynglinger, vil vi omregnet til antall individer få 13 x 

6,14=79,82. Det vil altså si at med en avgang på 26 gauper vil gaupebestanden synke til ca 

80-26=54 gauper. Disse 54 gaupene tilsvarer 53,82:6,14=8,77 familiegrupper. Nå sier 

lovgrunnlaget at bestanden skal forvaltes nærmest mulig bestandsmålet på 10 familiegrupper. 

Med en kvote på 19 dyr i stedet for 26 vil regnestykket bli (6,14x13– 19):6,14=(79,82- 

19):6,14=9,91og tilsvarende(6,14x13–18):6,14=10,07 med en kvote på 18 dyr. Vi ser altså at 

det ikke går an å ha et større uttak enn18 dyr hvis en skal holde seg nærmest mulig over 

bestandsmålet. Over telefon bekrefter Jan Paul Bolstad i DN at en ikke kan legge til 

reproduksjonen som kommer i mai – juni. Denne kommer etter at jakta er over. Dette 

bekrefter Morten Kjørstad i Rovdata. Dette reproduksjonstillegget får betydning for 

kvotejakta i 2014 ikke for den kommende jakta i 2013. Jeg har selvfølgelig fått lov til å 

henvise til dem. 

 

Konklusjon: Vi mener at kvoten dermed ikke kan overstige 18 + 2 (Nordland nord) = 20 

i region 8 ved årets jakt, i stedet for 26+ 2 = 28 som vedtaket opererer med. 

 

2) Det neste viktige punktet vårt, som både har med kunnskapsgrunnlaget (NML § 8) og 

”føre-var-prinsippet” (NML § 9), er antall hodyr som står på hodyrkvoten. For framtidige 

prognoser vil en høy andel hodyr på kvoten, skape stor grad av usikkerhet om antall 

vellykkete ynglinger, noe som også viser seg på prognosemodellen. 

 

Prognosen på landsbasis for 2013 tyder på at antall familiegrupper før jakt til neste år (70 

familiegrupper) vil ligge på nivå med det man hadde før jakt i år (69 familiegrupper). Gitt 

denne bestandsstørrelsen i 2013 gir prognosemodellen størst sannsynlighet for å havne på det 

nasjonale bestandsmålet i 2014 med et uttak på en plass mellom 30–45 voksne hunngauper i 

2013. 
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Det skulle ikke være vanskelig å kunne se at et uttak på 77 tisper er et ukontrollerbart stort 

uttak som ville bringe antall familiegrupper langt under bestandsmålet. Her snakker vi om en 

veldig redusert sjanse for ynglinger i 2013. Punktestimatet for uttak av 45 hodyr er 62 

familiegrupper. Punktestimatet for 60 hodyr havner under 55 familiegrupper, dvs et 

punktestimat som havner langt ned på 40-tallet med 77 hodyr. Så egentlig taler uttaket på 77 

tisper for seg selv. Det er langt over det akseptable hvis en ønsker å ha noenlunde kontakt 

med bestandsmålet. Et konfidensintervall på 75 %, som strekker seg over 30 familiegrupper, 

vil faktisk med så mye som77 hogauper, helt og fullstendig falle under det nasjonale 

bestandsmålet. Så antall hogauper på kvoten må naturlig nok reduseres ned til under 40 

nasjonalt. Vi vurderer det slik at skal en være i nærheten av dette, må en redusere antall 

hodyr med 20 til under 8 på hodyrkvoten for region 8. I tillegg er det klart at MD må ta en titt 

på region 6 som også tillater alt for mange hodyr. Selv om det ikke er en del av denne klagen, 

vil jeg hevde at hodyrkvoten i region 6 ikke kanoverstige15 for kommende kvotejakt. Ved 

reduksjon i region 6 og 8 med disse 

tallene, vil en havne med et uttak på rundt 40 hodyr på landsbasis. Hvis ikke bryter en med 

både kunnskapsgrunnlaget (NML § 8) og ”føre-varprinsippet”(NML § 9). 
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Oppsummert henstiller vi sterkt om følgende endringer: 

 

1) Antall gauper på kvoten i region 8 bør reduseres fra 28 til 20(inkl. 2 for Nordland Nord) 

for ikke å havne under bestandsmålet. 

 

2) Både regionalt for rovviltregion 8, en hodyrkvote på 26 av 28,og nasjonalt med en total 

hodyrkvote på 77, skaper de høye hodyrkvotene en urimelig stor grad av usikkerhet om 

hvor vellykket kommende reproduksjon kommer til å bli, og derfor må hodyrkvoten for 

region 8 være maks 8, mens den nasjonale ikke bør overstige 40 hodyr. 

 

 

Rovviltnemnda i region 8 sin vurdering av klagen 
 

Klage på vedtaksdato 

Rovviltnemnda i region 8 ser at dato for når vedtaket er gjort offentlig tilgjengelig må gå mer 

tydelig frem enn det har gjort tidligere, her vil vi skjerpe rutinene. Rovviltnemnda beklager 

ulempene dette har medført. Denne gangen ble det ved forespørsel den 16.12.2012 opplyst 

over telefon at vedtaket var gjort offentlig tilgjengelig 14.12.2012. Etter dette ble vedtaksdato 

påklaget. I dette tilfellet er rovviltnemnda enig med Bygdefolk for rovdyr i når klagefrist 

skulle være (4.1.2013).  

 

Klage på gaupekvote 

Til Bygdefolk for rovdyr sin generelle betrakting om at de bestandsmålene som foreligger 

både nasjonalt og regionalt er for lave om man ønsker levedyktige bestander av rovdyr, og til 

deres påstand om at det basert på faglitteratur for beregning av minste levedyktige 

populasjonsstørrelse (MVP; minimum viable populations) er nødvendig med langt høyere 

bestandsmål for å kunne betrakte bestandene som levedyktige, vil rovviltnemnda bemerke at 

rovviltnemnda gjør sitt beste for å forvalte gaupebestanden så presist som mulig rundt 

bestandsmålet som regionen har fått tildelt. Rovviltnemnda vil vise til NINA Rapport 63 hvor 

det i sammendraget er skrevet følgende:  

 

Det er åpenbart at naturforvaltning ikke kun kan foregå på en enkelt skala – enten den er 

lokal, nasjonal, global eller et sted midt i mellom. Det er behov for å betrakte alle skalaer, der 

ulike beslutninger passer på ulike nivå. Naturforvaltningen må sees på som et sammenvevd 

hierarki der de øvre nivåene definerer overordnede mål og generelle rammer, og de 

understående nivåene har ansvar for utforming av mer detaljert og lokalt tilpassede 

forvaltningsgrep innenfor disse rammene. En slik tilnærming gir «frihet under ansvar». Dette 

er også i tråd med det såkalte nærhetsprinsippet i EU. Fremtidens utfordring er å sikre 

effektiv koordinering av forvaltning over mange ulike skalaer, og å sikre demokratisk 

representasjon fra de lavere (lokale) nivåene i den overordnede beslutningstakingen.  

 

Dersom rovviltnemnda ikke lykkes med oppgaven å holde bestanden så nær bestandsmålet 

som mulig, da er det to muligheter: bestanden er for høy, eller den er for lav. Forskjellen her 

er at dersom bestanden blir for lav, da mister rovviltnemnda sin forvaltningsmyndighet på 

denne arten. Men dersom bestanden er for høy, beholder rovviltnemnda sin 

forvaltningsmyndighet. Det er altså en mekanisme som slår inn dersom bestanden beskattes 

for hardt. Rovviltnemnda forventer at det er tillitt til den lokale forvaltningskunnskap som 

rovviltnemnda besitter.  
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Samarbeidsavtale mellom region 7 og region 8 

Rovviltnemnda ønsker å oppklare at samarbeidsavtalen med region 7 ikke rører ved 

bestandsmålene for de ulike regionene, den rører heller ikke ved regiongrensen når en 

beregner hvor mange familiegrupper en har i de ulike regionene. Samarbeidsavtalen gir 

rovviltnemnda i region 8 myndighet til å fatte vedtak om kvote for et område nord i Nordland, 

når rovviltnemda gjør dette ser den til bestandssituasjonen for gaupe i området, fastsatt 

bestandsmål for gaupe i Nordland, føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

og til tapssituasjonen for sau og rein i området. Gaupefamilier som registreres i 

samarbeidsområdet regnes ikke inn i antall familiegrupper i region 8, de telles fortsatt inn i 

antall familiegrupper i region 7. Det nye er at kvoten administreres fra region 8, skutte gauper 

belastes kvoten for region 8. En viktig årsak til denne ordningen er at det i dette området, i 

stor grad er de samme gaupene som bruker begge regionene, Rombaken–svenskegrensa er en 

mer naturlig forvaltningsgrense. 

 

Beregning av bestandsstørrelse  

Ved beregning av bestandsstørrelse basert på antall familiegrupper bruker rovviltnemnda de 

best tilgjengelige data, trolig vil det komme nye data på dette ganske snart, men inntil da 

forholder rovviltnemda seg til de data som i: Estimating total Lynx lynx population size from 

censuses of family groups, Andrén m.fl. (2002) danner grunnlaget for byttedyrkategoriene: 

«Høy» fra Bergslagen, «Lav» fra Hedmark og «Tamrein» fra Sarek, disse er vist i figur 2 i 

NINA Fagrapport 59: Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding, Gaupe – 

Bestandsdynamikk, bestandsutvikling og høstingsstrategier. Når Rovdata beregner hvor 

mange familiegrupper som finnes i Norge, slik de gjør i NINA Rapport 859: Antall 

familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2012, da ganger de 

antall registrerte familiegrupper med forhåndstallene for antall individer per familiegruppe, 

avhengig av hvor i Norge gaupefamilien er registrert (6,14 for alt nord for Brønnøysund). 

Videre ligger det en viss usikkerhet i beregningen av hvilke registreringer som dreier seg om 

samme familiegruppe. Også her benytter Rovdata ulike avstandsregler, som avhenger av 

hvilken byttedyrkategori området hvor registreringen er gjort sokner til. I NINA rapport 774 

er forhåndstallet 6,14 benyttet. 

 

Rovviltnemnda mener det er antall familiegrupper som blir registrert i løpet av 

registreringsperioden som skal si hvor mange familiegrupper regionen har det enkelte 

rovviltår (rovviltnemnda regner et rovviltår fra 1. juni til 31. mai). Bestandsmålet for regionen 

er ti årlige registreringer av unike familiegrupper, det er denne bestanden som skal forvaltes 

ved kvotejakt. Målet med kvotejakta 2013 er at det i regionen skal registreres eksakt ti 

familiegrupper i løpet av registreringsperioden 2013/2014, for å oppnå dette må det tas 

hensyn til forventet tilvekst. Den norske overvåkingen av gaupe beregner antall 

familiegrupper av gaupe før jakt. 

 

Hunndyrkvote 

Ut fra erfaringer de siste år så blir det skutt omtrent like mange hunndyr som hanndyr ved 

kvotejakt på gaupe, ved jakt er det svært vanskelig å skille mellom årsunger og voksne, og det 

er svært vanskelig å skille mellom hunndyr og hanndyr. Jf. forvaltningsplan for rovvilt i 

region 8 vedtatt 21.9.2007 er det i forvaltningssone A at rovviltarten skal forvaltes slik at det 

regionale bestandsmålet nås og opprettholdes. Jf. forvaltningsplan for gaupe, jerv, bjørn, ulv 

og kongeørn i region 7 – Nordland, er det satt av prioriterte rovviltområder: I disse områdene 

vil en måtte akseptere tap til rovvilt og terskelen for å felle rovdyr i disse områdene vil være 

vesentlig høyere enn utenfor. I samarbeidsområdet mellom region 7 og 8 inngår Kopparfjellet 

i prioritert rovviltområde for gaupe, dette området er øst for E6 og har i påklagd vedtak 
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samme status som A-området for gaupe i region 8. I A-området for gaupe i region 8 er den 

totale kvoten på voksne tisper to, derav en i Finnmark. I samarbeidsområdet som i Nordland 

er vest for E6 er det jf. forvaltningsplanen for region 7 ikke ønskelig med forekomst av gaupe, 

dette område har i påklagd vedtak samme status som B-området i Troms. I B-området i Troms 

er det jf. forvaltningsplan for region 8 ikke ønskelig med gaupe. Siden det ikke er ønskelig 

med gaupe som utgjør et skadepotensial i B-områdene har ikke rovviltnemda satt noen 

hunndyrkvote her. Det er altså en teoretisk mulighet for at det av en kvote på totalt 28 gauper 

kan felles 25 voksne tisper. Dette kommer ikke til å skje, skulle fordelingen av felte hunndyr 

og hanndyr utover i jakta vise seg og bli skjev, har Fylkesmannen i samråd med leder av 

nemnda mulighet til å stanse jakta. Rovviltnemnda regner med det vil bli skutt omtrent like 

mange hunndyr som hanndyr. Sannsynligvis vil flere av hunndyrene og hanndyrene som 

skytes ikke være voksne dyr.   

 

 

Konklusjon 

Rovviltnemnda tar til etterretning at den for ettertiden må være flinkere med tydelig å få frem 

dato for når vedtakene blir gjort offentlig tilgjengelig. Rovviltnemnda gjør sitt beste for å 

forvalte gaupebestanden så presist som mulig rundt bestandsmålet som regionen har fått 

tildelt. Det nye som følger av samarbeidsavtalen mellom region 7 og 8 er at kvoten 

administreres fra region 8, skutte gauper belastes kvoten for region 8. Rovviltnemda forholder 

seg til at den norske overvåkningen av gaupe beregner antall familiegrupper av gaupe før jakt. 

I A-området for gaupe, hvor bestandsmålet skal opprettholdes er hunndyrkvoten satt til to 

voksne hunndyr, dette er restriktivt. I B-området, hvor det ikke er ønskelig med gaupe som 

utgjør et skadepotensial på sau og rein, er det ikke satt hunndyrkvote, men det er satt en 

totalkvote. 

 

Rovviltnemnda i region 8 mener at kvoten for jakt på gaupe er i tråd med regjeringens mål for 

forvaltningen av gaupe. Nemnda kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter som gir 

grunnlag for å endre vedtaket. Saken oversendes Miljøverndepartementet for endelig 

avgjørelse. 
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Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 

21.3.2013 
 
Dato: 21.3.2013 

Sted: Alta 

Møtetid: 08.30–13.30 (inkl. møte i styringsgruppa for prosjektet «Dyr i drift») 

 

 

Tilstede 
Rovviltnemnda Andre 

Fred Johnsen (Nestleder) 

John Karlsen 

Sigrund Hestdal 

Odd Iver Sara 

Geir Østereng (FM i Finnmark, miljøvernavd.) 

Morten J. M. Utsi (Reindriftsf., Øst-Finnmark) 

Hans Magnus Sætra (FM i Finnmark, landbruksavd.)    

Jørgen Remmen (FM i Finnmark, miljøvernavd.) 

Tore Simensen (Mattilsynet, RK Troms og Finnmark) 

Gøril Einarsen (FM i Troms, miljøvernavd.) 

Berit N. Nyre (FM i Troms, landbruksavd.) 

Erlend Winje (FM i Troms, Dyr i drift) 

Andreas Røsæg (FM i Troms, miljøvernavd.) 

  

 

 

Sakliste 
01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste      s. 1 

02/13 Orienteringssaker         s. 1 

03/13 Referatsaker          s. 2 

04/13 Fordeling av FKT-midler        s. 3 

05/13 Bestandsregulering av jerv – rammevilkår      s. 15 

06/13 Nemndas anmodning til DN om uttak av jerv      s. 16 

07/13 Brev til MD om økt støtte til drift av rovviltnemnda     s. 17 

08/13 Nemnda vurderer å flytte gaupekvote fra B til A-området i Troms   s. 18 

 

 

01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

02/13 Orienteringssaker 
- Nemnda orienterer om evt. aktiviteter siden forrige møte 

- Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark 

- Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms 

 

 

Vedtak: 

Rovviltnemnda godkjenner innkalling og sakliste, men med følgende tilleggssaker:  

- 05/13 Bestandsregulering av jerv – rammevilkår 

- 06/13 Nemndas anmodning til DN om uttak av jerv 

- 07/13 Brev til MD om økt støtte til drift av rovviltnemnda 

- 08/13 Nemda vurderer å flytte gaupekvote fra B til A-området i Troms  

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 21.3.2013. 
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03/13 Referatsaker 
Type Innhold       Avs./Mot.  Dato 

I Anmodning om møte mellom DN og beitenæringene.. Reinbeitedistrikt 14a 2.2.2013 

I Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe.. MD   1.2.2013 

I Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv.. MD   11.12.2012 

I Betingede fellingstillatelser på gaupe 2013   DN   14.2.2013 

I Hair trapping of brown bears for management purposes.. Bioforsk   19.12.2012 

I Björnepredation på ren och potentiella effecter av tre före.. Viltskadecenter  2012 

I Det interkommunale skadefellingslaget i Øst-Finnmark.. Sør-Varanger kommune 3.1.2013 

I Ekstraordinære uttak av jerv i Finnmark i region 8  DN   5.3.2013 

I Ekstraordinære uttak av jerv i region 8 –utvidelse..  DN   5.3.2013 

I Fellingstillatelse på gaupe – Tjeldøya – Tjeldsund..  FM Nordland  4.1.2013 

I Fellingstillatelse på gaupe  - Tjeldøya i Tjeldsund..  FM Nordland  2.11.2012 

I Retningslinjer for omstillingstilskudd grunnet fredet.. Arbeidsgruppen  30.11.2012 

U Forvaltningens manglende iverksetting / oppfølging av.. Rovviltnemda m.fl.   18.12.2012 

I Grunneiers tillatelse til oppsett av midlertidig og flyttbar ja.. Finnmarkseiendommen 5.12.2012 

I Jerv på Varangerhalvøya     Klubvik beitelag  13.1.2013 

I Jerv på Varangerhalvøya     Nordre Varanger Bonde.. 16.2.2013 

I Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 i 2013 - .. DN   22.1.2013 

U Møtereferat 16. November 2012 – Lakselv   FM Finnmark  22.1.2013 

I Revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 legg.. RVN reg. 6  15.1.2013 

I Rovdyr i Klubvik beitelags beite slik vi ser det.  Klubvik beitelag  16.11.2012 

I Sametingsrådets redegjørelse om rovvilt   Sametinget  28.2.2013 

I Krav om erstatning ved tap av husdyr til rovvilt  Sør-Trøndelag Tingrett 2.1.2013 

I Underretning – Markenes siida    DN   9.1.2013 

I Jerv på Varangerhalvøya     Vadsø Beitelag  20.1.2013 

I Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 – Troms og Finnmark DN   24.1.2013 

I Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i.. DN   14.12.2012 
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04/13 Fordeling av FKT-midler 
 

 

 

Politiske føringer og lovverk som ligger til grunn for sekretariatets saksfremlegg: 

Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: 

- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur 

- Innst. S. nr. 174 (2003-2004) 

- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 01.07.2009 

- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven) 

- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt. 

- Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 21.09.07. 

 

 

Saksfremlegg 

Vedtak: 

Rovviltnemnda vedtar enstemmig innstilling til vedtak. 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda i region 8 foretar en fordeling av midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmennene basert på fordelingsnøkkel vedtatt i 

Rovviltnemnda mars 2011, i henhold til foreløpig melding om tildeling fra Direktoratet for 

naturforvaltning datert 1.mars, samt retningslinjer i Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 

datert 21.9.2007.  

 

Antall ynglinger av jerv, familiegrupper gaupe, bjørn og beitedyr beskriver behovet for 

forebyggende og konfliktdempende tiltak i hvert fylke. Hver parameter er tildelt lik vekt.  

 

Region 8 har fått 1 500 000 til Spesielle driftsutgifter utgjør. Innenfor denne posten har 

fylkene satt forvaltningsplanarbeid (450 000) og NINA prosjektet ”Økologien bak gaupe 

og jervens predasjon på tamrein”(1 000 000). 1 000 000 blir fordelt til Finnmark, 450 000 

til Troms.  

 

Fylkesmennenes skisserte rammer/fordeling tilsluttes. Med utgangspunkt i 

planleggingsrammen på 15.5 mill kroner til rovviltregion 8 for 2013 tildeles: 

 

Fylkesmannen i Finnmark kr. 8 560 000, der 7 560 000 tas av Kap 1427.73 og 1 000 000 

av Kap 1727.21.  

 

Fylkesmannen i Troms kr. 6 890 000, der 6 440 000 tas av Kap 1472.73 og 450 000 av 

Kap 1427.2.  

 

Fylkesmennene må sette av 50 000 for vertskommunes kostnader ved etablering av hvert 

interkommunale skadefellingslag som blir opprettet i fylkene. FM i Troms har også gitt 50 

000 kroner av skjønnsmidlene til dette. Hvis FM i Finnmark ikke har anledning til å 

benytte skjønnsmidler, gir Rovviltnemnda FM i Finnmark anledning til å benytte midler av 

post 73. I tillegg ber nemnda Fylkesmennene om å prioritere opplæring av 

skadefellingslagene, og sette av nødvendig beløp etter behov.  
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Bakgrunn 

Vi viser brev fra Direktoratet for naturforvaltning om økonomiske planleggingsrammer for 

rovviltnemndene datert 5.mars 2013. Den enkelte rovviltnemnd skal med utgangspunkt i 

planleggingsrammen gitt av Direktoratet for naturforvaltning fordele midler til ulike 

tiltakstyper, og i region 8 fordele mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i 

Troms.  

 

Tildeling, budsjett og kostnad 2012 

I 2012 ble region 8 tildelt 14,5 millioner til forebyggende og konfliktdempende tiltak, og 

650 000 til drift av nemnda. Rovviltnemnda i region 8 vedtok på møte den 15.mars å fordele 

midler mellom Fylkesmennene, total 6 596 800 kroner til Finnmark og 7 903 200 kroner til 

Troms (inkludert 3 420 000 i fellesprosjekter). I tillegg gikk det 650 000 kroner til Troms for 

drift av nemnda (lønn og reise sekretariat, samt lønn og møtegodtgjørelse Rovviltnemnd).  

 

Fylkesmennene rapporterte hver for seg til Direktoratet for naturforvaltning innen 21. januar 

2013. Her følger rapporteringen fra Fylkesmennene:  

 

Tabell 1. Finnmark: Midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2012 

    Antall Regnskap 

Konflikter Tiltak 2012 

søknader 

innvilget Endelig 

Rein – rovvilt Tapsforebyggende tiltak - rein      

  Ekstra vakthold i kalvingsperioden 38 465 087 

  Kalving på inngjerdet område  3 60 000 

  Andre tiltak rein  1 27 464 

  Akutt rein 4 107 500 

  Sum Tapsforebyggende tiltak    kr      660 051,00  

Husdyr - rovvilt Tapsforebyggende tiltak - sau      

  Tidlig nedsanking, forhåndssøknader  25 301 973 

  Radiobjeller/abonnement 12 186 617 

  Tidlig lamming  0 0 

  Ekstraordinært tilsyn 3 147 930 

  Andre tiltak sau (beredskapsareal etc.) 4 346 300 

  Akutt sau 2 21000 

  Sum Tapsforebyggende tiltak    kr  1 003 819,50  

Menneske - Konfliktdempende tiltak      

  Kadaverhåndtering i Pasvik 17 41 982 

  Søppelhåntering i Pasvik 1 115 263 

  Andre tiltak i Pasvik 0   

  Konfliktdempende tiltak utenom Pasvik  3 5 340 

  Sum konfliktdempende tiltak    kr      162 584,50  

Generelt Andre tiltak (22)     

  

Stimuleringstiltak(Annonsering av) jerve- og 

gaupejakt-kurs, båser 34 1 308 063 

  

Utgifter til lokale fellingslag og 

fellingsforsøk 5 85 161 
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  Bestandsregistreringer av rovvilt  6 17 602 

  Dusør for rovviltyngling/kongeørnhekking 8 80 000 

  FoU -prosjekter rovvilt 10 2 175 575 

  Akuttmidler     

  Informasjon, kompetanseheving, dialog 41 246 177 

  Lokale/kommunale prosjekter  3 445 494 

  Sum Andre tiltak    4 358 072 

        

  Sum totalt   kr 6 184 527,00 

 

Av det tildelte beløpet ble det igjen 412 271,- kroner. 

 

Dette skyldtes at det var behov for færre skadefellingsoppdrag som var avlønnet, enn hva vi 

hadde planlagt for. En del fellingsoppdrag ble utført av lokale lag. En tiltakshaver takket nei 

til tilskudd like før utbetalingsfristen. 

 

Rein – rovvilt 

Store deler av midlene som er avsatt til reindriften går til ekstra vakthold i kalvingsperioden, 

fordi en betydelig andel av tapet til rovvilt skjer i denne perioden. Effekten av tiltaket er 

varierende ut i fra driftsmønster, områdebruk, terreng, dyrenes tamhetsgrad og intensiteten i 

vaktholdet. Dokumentasjonsgraden på rovvilttap er generelt veldig lav i kalvingsperioden, og 

ekstra vakthold kan være med på å øke denne noe. Slik reindriften i dag drives i mange 

reinbeitedistrikter vurderer vi dette tiltaket som lite effektivt mht. å redusere tapomfanget. 

 

Fylkesmannen har også innvilget en del midler til forsterket vakthold i andre deler av året 

også, når det har oppstått akutte skadesituasjoner. Disse går inn under tiltaket Andre tiltak som 

faller inn under formålet med ordningen. 

 

Kalving på inngjerdet område kan kun benyttes av mindre flokker, men rapporteres å ha en 

effekt der hvor de midlertidige gjerdene blir satt opp på en hensiktsmessig måte i terrenget. 

For å få best mulig effekt er det i de fleste tilfellene nødvendig med ekstra vakthold i og rundt 

gjerdene.  

 

Fylkesmannen hadde i samarbeid med ”Leve i Natur prosjektet” et reindrift- og rovvilt 

seminar i Karasjok i januar 2012, hvor reindrifta var invitert til å treffe forvaltningen, leder av 

rovviltnemnda, DN, MD, rovviltforskere for og høre på forskningsnytt om bjørn, gaupe og 

jerv. ”Leve i naturprosjektet er nå avsluttet”. Aktivitetene som har vært suksessrike vil bli 

gjennomført i et nytt prosjekt med annen organisering, med en stilling i Øst-Finnmark og en i 

Vest-Finnmark, hvor stilling er samlokalisert med en kommune.  

 

Fylkesmannen deltok på 2 dialogmøter i Leve i naturprosjektet i 2012 i Alta, Lakselv og 

Varangerbotn. I tillegg hadde fylkesmannen møte med rbd. 13, 14A, Njeiddan siida i rbd 16 

og rbd. 9. Fylkesmann har vært på rovviltsporing sammen med Rbd. 6, dette er viktig for å å 

få en felles virkelighetsoppfatning relatert til ”rovvilttetthet”.   

 

Fylkesmannen ga i 2012 tilsagn om tidlig nedsanking kun til de besetninger som ligger i 

forvaltningsområdet A – for gaupe, eller besetninger som ikke ligger langt fra A-området for 

jerv eller bjørn. I Neiden beitelag ble det gitt midler til beredskapsareal og beredskapsgjerde, 

ekstra tilsyn med gjeter samt midler til tidlig nedsanking. En bruker holdt dyra på innmark 
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hele sesongen uten tap. Radiobjeller ble også benyttet i Neiden. Beitesesongen var her rolig, 

sannsynligvis pga. en stor hannbjørn ble felt tidlig i juni på skadefelling. Fylkesmannen 

brukte betydelig med ressurser på jevnlige møter til oppfølging av dette beitelaget i 2012. 

Dette gjør at behovet for rådgivning til laget vil være lavere de kommende årene. 

 

I Lakselv og Brennelv beitelag ble det innvilget midler til ekstra tilsyn (ikke benyttet), tidlig 

nedsanking (kun delvis benyttet) og radiobjeller. Det ble innvilget akutte midler til rask 

nedsanking etter at det viste seg å være store tap i området til jerv.    

 

Tidlig nedsanking av sau er et tiltak som med stor sannsynlighet gir en tapsforebyggende 

effekt uansett hvilket område det ligger i. Flere bruk fikk delvis avkortet erstatning da de ikke 

gjennomførte tidlig nedsanking fullt ut, og fikk en del tap. 2012 var et dårlig smågnagerår, og 

at rødrev tar lam spesielt i slike år ble bekreftet ved flere dokumenterte tilfeller hvor rødrev 

hadde tatt lam i både juni, juli og august. 

 

Det ble gitt støtte til både planlagt tilsyn med kadaverhund i flere beiteområder. Størstedelen 

av disse midlene gikk til områder som har hatt bruk med store tap i flere år (Neiden, Tana, 

lakselv brennelv). Fylkesmannen setter som krav at det skal være kadaversøkshund med på 

ekstraordinært tilsyn. Tiltaket synes å ha noe eller kun begrenset effekt. 

 

I beiteområder med mobildekning med en del tap tap, ble det utlånt radiobjeller. Dette 

resulterte i bedre oversikt over tapssituasjonen i beiteområdet, noe høyere 

dokumentasjonsgrad, rask og målrettet utrykning ved bjellealarm og noe lavere konfliktnivå.    

 

Andre større tiltak innen sauedriften inkluderer først og fremst flytting til øybeite i Vest – 

Finnmark (seiland), kursing i kadaversøk med hund, innkjøp av radiobjeller og mobile 

rovviltsikre strømgjerder, og et radiobjelle-prosjekt i fylket. Erfaringene med flytting til øy er 

god med betydelig lavere tap enn på fastlandet, men gir en del utgifter til transport fra gård til 

beiteland med båt. Det ble gitt tilskudd til å dekke dette. 

 

Erfaringene med radiobjelleteknologien på sau er god og er noe vi kommer til å satse på 

videre. Det ble kjøpt inn 80 e- bjeller høsten 2013 som skal prøves ut i besetninger med store 

tap, som har beiteområder uten mobildekning. 

 

Både innenfor rein- og sauenæringen oppstår akutte tapssituasjoner gjennom sesongen. For å 

redusere ytterligere tap raskest mulig, treffer Fylkesmannen gjennom hele året hastevedtak 

med tildeling av forebyggende midler til beitelag, siidaer og reinbeitedistrikter. Midlene går i 

hovedsak til forsterket tilsyn i en kortere periode i spesielt tapsutsatte områder. 

 

Det ble gitt akutte tildelinger til enkeltsiidaer i rbd 16, rbd.42, rbd.40, rbd 33 og rbd 27. 

 

Konfliktdempende tiltak 

Det største fokuset har vært på Pasvik, hvor mennesker lever tett inn til områder med bjørn.  

For å forebygge at bjørn tiltrekkes bebyggelse og oppleves som problembjørn, finansierer 

Fylkesmannen hyppigere søppeltømming på sommerstid og levering av døde husdyr på 

avfallsmottaket i Kirkenes (17 stk). Et elgkadaver ble fjernet av helikopter, da det lå ved en 

fiskeelv i kjerneområdet for bjørn (munkelv).  Dette for å gjøre det mindre attraktivt for bjørn 

å oppholde seg nært bebygde områder og områder med mye menneskelig ferdsel. 
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Midler ble bevilget i 2012 til ”Leve med Rovdyr” prosjekt som skal besøke skoler i 

Porsanger, Karasjok og Kautokeino hvor det skal informeres om de store rovdyrene.  

  

Konfliktdempende tiltak i andre deler av fylket har først og fremst dreid seg om dialogmøter 

med reindriften og andre berørt parter. 

 

Fylkesmannen hadde møte med SNO-Karasjok, lensmannen i Karasjok og Karasjok 

kommune om bjørn observert nært boligfelt i Karasjok høsten 2012.  

Årsaken til bjørn nær boligfelt og vei ble identifisert til å være slakteavfall av rein nært 

boligstrøk og slakteavfall etter elgjakta dumpet 1-2 km fra boligstrøk. Det ble lagt en strategi i 

forhold til dette mht. øke kunnskapsnivået i befolkningen og bevisstheten til elgjegerne om 

dette.  

 

Fylkesmannen støttet oppdatering av ”Leve med bjørn brosjyrer” som Bioforsk Svanhovd 

jobber med. 

 

Jaktrelaterte tiltak 

Som et ledd i innsatsen for å øke uttaket av rovvilt gjennom lisensfelling og kvotejakt, er det 

arrangert 1 gaupejaktkurs med hund og 1 jervejaktkurs. Flere av de som tok bjørnjaktkurs har 

sener deltatt på jakt etter bjørn.  

 

Også andre tiltak som skal stimulere til mer effektiv jakt og felling av rovvilt har fått støtte, 

blant annet bygging av flyttbare gaupe- og jervejaktbuer og Sør-Varanger kommune har fått 

driftsstøtte  til administrasjon av interkommunalt skadefellingslag. Det regionale 

skadefellingslaget til prosjektet Leve i Naturen/Eallit Luonddus fikk også støtte til drift av 

skadefellingslaget. Ikke-kommunale fellingslag fikk dekket sine dokumenterte utgifter ved 

felling / fellingsforsøk jamfør forskriften om godtgjørelse ved skadefelling.   

 

Det ble utbetalt dusør for tre innmeldinger av binner i følge med unger (dokumentert av SNO 

i etterkant), en dusør for familiegruppe av gaupe, to dusører for innmelding av jerveyngling. 

 

FoU-prosjekter som handler om rovvilt og interaksjonene mellom rovvilt og beitedyr har blitt 

prioritert med midler. Jerv og gaupe prosjektet til Scandlynx ble støttet , samt det ble gitt 

støtte til forskning på bjørn i et hårfelleprosjekt i Neiden. I tillegg støttet vi et prosjekt som så 

på ny metodikk for fangst av dna av bjørn utprøvd i Pasvik. (oppsett av hårfeller rundt 

fellingsplass for elg). På 2 av 5 fellingsplasser hadde det vært bjørn på besøk.  

 

Felles for prosjektene er at kunnskapen som utvikles skal gjøre konfliktnivået mindre og 

forvaltningen og bestandsoversikten mer presis. Fylkesmannen samlet inn dna av bjørn fra 

elgjegere, via samarbeid med SNO og Finnmarkseiendommens elgveiestasjoner.  

 

Det ble gitt støtte til et bi-prosjekt i Scandlynx som skal se på jervens områdebruk og atferd 

rundt åteplasser og kadaver. Dette relatert til å innhente kunnskap som kan gjøre det litt lettere 

å forutse jervens atferd på åter og i skadeområder mht. å øke uttellingen i lisensjakten. 

 

Det ble gitt begrenset med midler til forskning på Kongeørn i 2012.  

 

 

 

Tabell 2. Troms: Midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 2012 
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  Tiltak  Budsjett Benyttet  Merknad 

Forebygg 

REIN 

Tapsforebyggende tiltak – rein  

      

  

Intensiv gjeting i kalvingsperioden 

(inkludert svensk rein) 504 000 304 500 To svensk, to norske 

  Møter med reindrifta 50 000 0 Ikke gjennomført. 

  

Akutt (intensiv gjeting i perioder med 

store rovvilttap) 250 000 18 000 Hjertind 

Sum     322 500   

Forebygg 

SAU 

Tapsforebyggende tiltak – sau  

      

  

Tidlig nedsanking 

600 000 606 781 

Skibotn, Manndalen, 

Kitdalen, 

Middagsfjellet, 

Balsfjord, Mauken 

  Akutt tidlig nedsanking 200 000 25 081 Kvernmo 

  

Utvidet tilsyn med kadaverhund 

820 000 577 926 

Manndalen,Kitdalen, 

Skibotn, Nordreisa, 

Gratangen) 

  

Div kadaverhundkurs/kadaverprosjekt, 

beredskapskurs, vokterhundprosjekt 182 000 258 188   

  

Lokale tiltak  

100 000 116 987 

fagur,møter med 

beitelag, 

kompetansehev, 

brosjyre 

  Beitebruk utmark 250 000 250 000 Satt i gang i 2013 

  Forsinket slipp 34 000 34 000 Skibotn.  

bestilt i 

2011 for 

restmidler 

Innkjøp radiobjeller 

200 000 364 108   

  Forprosjekt Landbruk nord 300 000 200 000 

Organisering av 

radiobjeller 

  

Akutt tiltak sau 

250 000 34 467 

Manndalen, Indre 

Kåfjord 

Sum     2 467 538   

Konflikt 

dempende 

  

      

  Tilsynskurs 18 000 13 552   

  Findmysheep e-bjella   75 000 Bruk av restmidler 

  

Å leve med rovdyr 

undervisningsopplegg 65 000 65 000   

  SUM   153 552   

          

          

Andre 

tiltak 

Jakt/felling, bestandsregistrering, 

info/dialog, prosjekter       

  Gaupefelle,viltkamera    21 000   

  Bjørnejaktprosjekt 88 400 73 443   

  Jervejaktprosjekt 145 900 136 057   
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  Gaupejaktprosjekt 190 400 183 522   

  Bjørnehundtrening 135 000 86 174   

  Grunneiertillatelse forprosjekt 50 000 49 610   

  Tilskudd interkommunale fellingslag 200 000 0   

  Fellingsvederlag 250 000 619 631   

  DIVERSE (dusør, infor,mv) 250 000 248 155   

  Adm og overhead 700 000 473 323   

Sum     1 890 915   

          

  Fellesprosjekter som dekkes av Troms       

  

Avslutning Leve i naturen 

  214 179 

Tre måneder lønn 

for to ansatte, i 

tillegg 

avslutningsseminar 

  Drift av Leve i naturen 1 570 000 1 570 000   

  Forvaltningsplan, konsulent 150 000 459 901   

  

Overforbruk M620, ompostert kap 1427 

post 73 

  280 309 

Lønn og 

godtgjørelse 

nemnda, samt reise 

sekretariat 

  

Reise, møte - og hotellutgifter nemnda 

200 000 544 306 

Flere reiser og møter 

enn budsjettert 

  Sum fellesprosjekt Troms   3 068 695   

          

  Sum Troms med fellesprosjekt 7 752 700 7 903 200   

  

DRIFT ROVVILTNEMNDA ( tildelt 

650 000)       

  Adm/lønn Sekretariatet 470 000 503 309   

  Møte - og reise, drift sekretariat 60 000 61 000   

  Lønn og godtgjørelse rovviltnemnda 100 000 366 303   

  SUM DRIFT 630 000 930 612 

280309 i 

overforbruk lønn og 

godtgjørelse og reise 

sekretariat' 

 

 

Forebyggende rein  

Fylkesmannen har prioritert utvidet tilsyn på rein, og gitt tilskudd til akutt tilsyn. Vi har 

avslått tilskudd på grunn av ulovlig reindrift og mangelfull rapportering. Dette gjelder 

Mauken/Tromsdalen, Saarivuoma sameby og Marknes sidaa. Enkelte vedtak er påklaget og 

sendt til DN.  

 

Forebyggende sau 

Det er få forebyggende tiltak som har vist seg å være effektive mot rovviltskader på sau. 

Fylkesmannen har prioritert tidlig nedsanking i områder med store tap til jerv og fast bestand 

av jerv, og eller med høy forekomst av jerv. Vi har gitt støtte til både akutt og planlagt tidlig 

nedsanking. Vi har prioritert tilsyn med kadaversøk i områder med store tap og som har de 

fleste av de store rovviltartene.  
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I Troms har dokumentasjonsgraden i flere år vært lavere i rovviltregion 8 enn gjennomsnittet 

for landet. Dette gjør at vi ikke har god oversikt over tapsårsaker. Fylkesmannen har de siste 

år prioritert utvidet tilsyn med bruk av kadaverhund i områder med store tap, og som har de 

fleste av de store rovviltartene. Ved bruk av kadaversøkekvipasjer kan en finne flere kadaver, 

og samtidig øke sjansen for å dokumentert flere kadaver. Dokumentasjon av kadaver er helt 

avgjørende for å avklare årsaken til tap av beitedyr. Vi har i tillegg stilt flere og strengere 

vilkår i forbindelse med tilsagn. Vi har kjøpt inn radiobjeller for restmidler og fordelt beitelag, 

og en enkeltbesetning etter gitte kriterier I løpet av 2012 har vi fått midler til å starte et 

beitebruksprosjekt. Dette kommer først ordentlig i gang fra og med 2013, men vi satt av 

250 000 av FKT midler til dette. Dette er et treårig prosjekt med fokus på å styrke beitebruk.  

 

Vi mener et sterkere organisert beitebruk kan være et av de beste FKT tiltakene vi har. Hvis vi 

ikke får brukere i beitelag til å samarbeide vil normalt tapsreduserende tiltak ikke fungere 

tilfredsstillende.   

 

Forskning og utvikling-FoU 

Vi fikk inn noen søknader om forskning og utvikling i regionen, en del av 

disse søknadene er videreføring av prosjekter initiert av Fylkesmennene. På bakgrunn av 

behovet for forskning og utvikling i region 8 er det ønskelig å avsette midler for videreføring 

av disse prosjektene. 

 

Andre tiltak - kompetanseheving 

Jaktkurs, tilsynskurs, kompetanseheving bjørn, undervisningsopplegg mv. ligger under her. 

Jaktkurs og veiledet jakt på gaupe, jerv og bjørn er høyt prioritert. Gjennom tilskudd til NJFF 

vil FM i Troms å øke oppslutningen om jakt på disse artene i befolkningen, samt i større grad 

å regulere rovviltbestanden ved ordinær jakt i fylket.   

 

Rovviltnemnda - overforbruk 

I løpet av 2012 har Rovviltnemnda hatt nærmere 12 møter, som er betraktelig flere enn 

tidligere. Dette har både vært planlagt, men også møter som ikke var satt opp på programmet. 

 

Utgifter til reise, møte og hotell, samt lønn og godtgjørelse til medlemmene av nemnda og 

sekretariatet har dermed blitt høyere enn forventet. Vi har brukt betraktelig mer enn 

budsjettert. Reiseregninger kommer inn hele året, men det meste i slutten av året. Det har 

dermed vært vanskelig å ha oversikt over hva som er brukt, og dermed også vanskelig å påse 

at rammene ikke blir overskredet. Vi har per i dag et overforbruk på 280 309 kroner på Kap 

1427 post 21. Dette er ompostert til kap 1427 post 73. I tillegg har utgifter til reise, møte og 

hotellutgifter for nemnda vært større enn forventet. Det ble satt av 200 000 til dette, som var 

basert på tidligere forbruk. Oversikt fra økonomiavdelingen viser at vi har brukt 544 306 til 

dette. Dette inkluderer tolketjenester. Vi har dekket dette gjennom restmidler på kap 1427 

post 73. Sekretariatet tar dette til etterretning. Vi ser vi må få til andre rutiner når det gjelder å 

få inn reiseregninger mv for å ha en bedre oversikt over budsjettet. I tillegg jevnlige rapporter 

på denne posten for å kunne si i fra til nemnda når vi nærmer oss grensen for antall møter.  

 

Regional tildeling og fordeling mellom fylkene 2013 

Rovviltnemnda i region 8 har fått i oppgave å fordele 14 millioner til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms. I 

tillegg er det satt av 1 500 000 til region 8 på Kap 1427.21 som kalles Tjenestekjøp. 1 000 000 

kroner er satt av til drift av nemnda og sekretariatet. Endringer fra tidligere er at reise, hotell 

og møteutgifter også skal føres her.  
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Viser til brev fra Direktoratet for naturforvaltning datert 5.mars 2013 om planleggingsrammer 

for rovviltnemndene. Det er foretatt flere budsjettendringer under kap 1427 i 2013, og 

fordelingen mellom postene er gjennomgått for å sikre riktig budsjettering i tråd med 

Stortingets bevilgningsreglement.  

 

Dette innebærer at det er kommet en ny post 21 «Spesielle driftsutgifter» eller som kalles 

Tjenestekjøp.  

 

Tjenestekjøp, Kap 1427.21 

Region 8 er tildelt 1 500 000 til Tjenestekjøp. I brevet fra DN står det « Posten benyttes til 

kjøp av varer og tjenester, herunder driftskostnader og utviklingsarbeid med klar relevans til 

målet med posten. Hensikten med flyttingen er at utgifter knyttet til tjenestekjøp og 

forskningsaktivitet i regi av direktoratet og rovviltnemndene skal dekkes over en driftspost, og 

ikke en tilskuddspost.».  

 

Her har fylkesmennene satt av 450 000 til lønnsmidler for forvaltningsplanarbeid. Videre har 

en satt av 1 mill til NINA prosjektet økologien hos Gaupe og jerv i nord. Dette utgjør til 

sammen 1 450 000. 

 

Drift av nemnd og sekretariatet – Kap 1427.21  

Region 8 har fått 1 000 000 til drift av nemnd og sekretariat. Rammene har økt fra 650 000 – 

1 mill. Grunnen til dette er at posten, fra og med i år, også skal dekke reise, møte og 

hotellutgifter til nemnda, også tolketjenester. Skal en benytte tolketjenester må dette altså 

dekkes av denne posten.   

 

For lønn og godtgjørelse nemnda, inkludert tolketjenester er det satt av 300 000. For reise, 

møte – og hotellutgifter er det satt av 200 000. For reise sekretariat er det satt av 70 000, og 

for lønn sekretariat 430 000. Nemnda må påse at de avsatte rammer ikke overskrides. 

Fylkesmannen i Troms er regnskapsførende enhet for disse midlene. 

 

Fordeling av midler mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms, Kap 

1427. 73 

Rovviltnemnda i region 8 har fått i oppgave å fordele 14 millioner til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak mellom Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms. Disse 

midlene ligger under Kap 1427.73.  

 

Midlene blir fordelt ut fra fordelingsnøkkel vedtatt i Rovviltnemnda i 2011. Antall ynglinger 

jerv, antall gaupefamilier, antall bjørn og antall beitedyr skal beskrive behovet for 

forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i hvert fylke. Hver 

parameter er tildelt lik vekt. Med tanke på tetthet av rovvilt og antall beitende sau og rein får 

Finnmark i år en større andel av FKT midlene i 2013. Hvis rovdyrtettheten i fylket går ned vil 

også fordeling av midler bli endret. Se tabell 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Tabell 3. Fordeling mellom fylkene basert på rovvilttetthet og antall beitedyr. 

Parameter Finnmark fylke Totalt Reg 8 Troms fylke 

BESTAND %  Antall   Antall % 

Ynglinger jerv 2012 (etter uttak) 40 10 25 15 60 

Gaupefamilier 2012 (etter uttak) 54 7 13 6 46 

Antall bjørn 2011 79 46 58 12 21 

Antall okkuperte KØ terr.  41 150 365 215 59 

BEITEDYR 54 210000 386000 176000 46 

SNITT % (fordeling) 54       46 

  

Ved å bruke vedtatt fordelingsnøkkel skal Fylkesmannen i Troms i 2013 tildeles 6 440 000 

(46 % av tildelt sum) og Fylkesmannen i Finnmark tildeles 7 560 000 kroner (54 % av tildelt 

sum) fra Kap 1427.73. 

 

I tillegg vil FM i Finnmark få 1 mill for NINA prosjektet, og FM i Troms 450 000 for 

forvaltningsplanarbeid. Dette skal fordeles fra Kap 1427.21.  

 

Fylkesmannen i Troms rapporterer og fører utgifter for forvaltningsplanarbeid. Fylkesmannen 

i Finnmark saksbehandler prosjektene ”Økologien bak gaupe og jervens predasjon på 

tamrein”. FM i Finnmark skal altså tildeles 7 560 000 fra Kap 1427.73 og 1 000 000 fra Kap 

1427.21. FM i Troms skal tildeles 6 440 000 fra Kap 1427.73 og 450 000 fra Kap 1427.21.  

 

Generelt om prioritering av midler i Troms og Finnmark 

Fordelingen innad i Troms og Finnmark er baserte på innkomne søknader om tilskudd til 

forebyggende tiltak, samt praksis mht fordeling i fylket. Vi prioriterer områder som er 

rovviltutsatt, har ynglinger, mye tap og dokumenterte skader.  

 

Direktoratet for naturforvaltning har vedtatt ny forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak 

mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. I denne forskriften presiserer DN at utvidet 

tilsynsaktivitet alene ikke skal få støtte, men kan gis støtte i kombinasjon med andre tiltak. I 

tillegg skal søknader som omfatter hele beitelag, siidaer og reinbeitedistrikt prioriteres ved 

behandling av søknader.  Betydelige midler vil bli avsatt til å dekke utgifter ved 

skadefellingsoppdrag. 

 

Prioritering Troms etter fordeling 

Vi prioriterer beitelag/sankelag i stedet for enkeltbesetninger. Vi gir ikke støtte til 

enkeltbesetninger mht tidlig nedsanking.  

 

Dokumentasjon av kadaver er helt avgjørende for å avklare årsaken til tap av beitedyr. For å 

øke kunnskapsgrunnlaget, og finne tapsårsaker, har FM i Troms derfor valgt å fortsatt gi støtte 

til utvidet tilsyn med kadavesøk i enkelte beiteområder. Dette kan også ha nytteverdi når det 

gjelder valg av andre forebyggende tiltak.  

 

Vi har satt av midler hvis det oppstår akutte situasjoner i løpet av sommeren. Fylkesmannen i 

Troms har også satt av et betydelig beløp til kommende skadefellinger som skal ha 

godtgjøring av FKT midlene. Fylkesmannen i Troms kommer også i 2013 til å støtte jaktkurs 

og andre tiltak som stimulerer til rovviltjakt. 
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Tabell 4. Forslag til fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak Troms 2013 

Tiltak  
Behov 

Tapsforebyggende tiltak – rein    

Utvidet tilsyn og foring av rein 200 000 

Akutt (intensiv gjeting i perioder med store 

rovvilttap) 110 000 

Tapsforebyggende tiltak – sau    

Utvidet tilsyn i komb med tidlig nedsanking 

(dir.forebyggende tiltak) 212 800 

Tidlig nedsanking 700 000 

Akutt tidlig nedsanking 100 000 

Akutt tiltak sau 100 000 

§ 5c) Andre tiltak som kan være direkte 

tapsreduserende.    

Anlegg for trening i skyting på rovvilt 100 000 

Bjørnesporing del 2 120 500 

Gaupejaktprosjekt 170 700 

Jervejaktprosjekt 250 000 

Bjørnejaktprosjekt 200 000 

Grunneiertillatelser 200 000 

Øke kunnskapsgrunnlaget § 6   

Tapsårsaker hos lam på Dyrøya 445 000 

Utvidet tilsyn med kadaversøkekvipasjer. For 

å finne tapsårsaker og øke 

kunnskapsgrunnlaget.  260 000 

Organisering av radiobjeller - Landbruk nord 100 000 

Kadaverhundprosjekt Troms og Norske 

kadaverhunder 171 000 

Forundersøkelse - NINA 250 000 

Konfliktdempende § 7   

FKT prosjekt Troms 1 000 000 

Beitelagsmøter 100 000 

    

Tilskudd interkommunale fellingslag 200 000 

Fellingsvederlag 800 000 

DIVERSE (dusør, infor,mv) 150 000 

Adm og overhead 500 000 

SUM tiltak Troms 6 440 000 

Tjenestekjøp Kap 1427.21   

Forvaltningsplan, konsulent 450 000 
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Sum Troms post 73 og 21 6 890 000 

Drift av nemnd og sekretariat   

Lønn og godtgjørelse rovviltnemnda, inkl 

tolketjenester 300 000 

Reise, møte og hotellutgifter 200 000 

Adm/lønn Sekretariatet 430 000 

Møte - og reise, drift sekretariat 70 000 

SUM  1 000 000 

 

 

Prioritering i Finnmark etter fordeling 

I reindriften har FM i Finnmark mottatt en rekke klager på avslag på utbetaling av tilskudd, 

flere av disse vil bli tatt til følge, og vil belaste budsjettet i 2013. Fylkesmannen i Finnmark 

vil også støtte jaktprosjekter, jaktkurs og andre tiltak som stimulerer til rovviltjakt i 2013.  Det 

vil bli avsatt midler til aktiviteter i Rovviltprosjektet, kursing av fellingslag, kursing av 

bjørnehundekvipasjer, og møter med beitelag/ reinbeitedistrikter/ skadefellingslag. 

 

Tabell 5. Forslag til fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak Finnmark 2013. 

    

Tilsagns

ramme Omsøkt 2013 Forbruk 2012 

 

Tiltak 2013 2013     

Rein – 

rovvilt Tapsforebyggende tiltak - rein        

  Tilsyn 250 000 258 000 455 087 

  Kalving i gjerdet 150 000 215 000 60 000 

  Andre tiltak rein      27 464 

  Akutt rein 300 000 167 000 107 500 

  

Flytting av rein, kombinert med 

foring og tilsyn   3 567 716   

  Foring 300 000 493 900   

  Sum Tapsforebyggende tiltak 

1 000 

000 

 kr                       

4 701 616,00  

 kr                         

650 051,00  

Husdyr 

- 

rovvilt Tapsforebyggende tiltak - sau        

  Tidlig nedsanking 500 000 741 170 301 973 

  Radiobjeller / vokterhund 100 000 864 620 36 697 

  Tidlig lamming /hjemmebeite 100 000 300 000 0 

  Tilsyn 100 000   147 930 

  

Andre tiltak sau 

(beredskapsareal etc.) 200 000 1 674 704 346 300 

  Forsinket slipp   54 000   

  Flytting av sau 80 000     

  Akutt sau 250 000   21000 

  Sum Tapsforebyggende tiltak 

1 330 

000 

 kr                      

3634 494,00  

 kr                         

853 900,00  
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Sak 5/13 Bestandsregulering av jerv - rammevilkår 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menne

ske  

Konfliktdempende tiltak  

      

  Kadaverhåndtering i Pasvik 50 000   41 982 

  Søppelhåntering i Pasvik 116 000   115 263 

  Andre tiltak i Pasvik       

  

Konfliktdempende tiltak utenom 

Pasvik  100 000   5 340 

  Sum konfliktdempende tiltak 266 000   

 kr                         

162 584,50  

Genere

lt Andre tiltak (22)       

  

Jakttiltak(Annonsering av) 

jerve- og gaupejakt-kurs, båser 500 000 1973100 1 308 163 

  

Utgifter fellingslag og 

fellingsforsøk   469556 101 961 

 

Bestandsregistreringer av rovvilt  50 000   17 602 

  

Dusør for 

rovviltyngling/kongeørnhekking 120 000 45 000 80 000 

  FoU -prosjekter rovvilt 

1 750 

000 2369338 2 215 575 

  Akuttmidler       

  godtgjøring fellingslag 

1 344 

000   0 

  

Informasjon, kompetanseheving, 

dialog 200 000   246 177 

  Lokale/kommunale prosjekter  

2 000 

000 2 017 999 445 494 

  Sum Andre tiltak  

5 964 

000 6874993 4577556,5 

 

Sum totalt 

8 560 

000 

kr 15 211 

103,00 kr 6 244 092,00 

Forslag til vedtak:  
Vedtatt som innstilt. 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda ber sekretariatet gjennomgå og gjøre en vurdering av rammevilkårene for 

uttak/regulering av jerv og gaupe gjennom skadefelling og alminnelig jakt. Nemnda ønsker å 

få belyst begrensningene som ligger i dagens rammevilkår, behov for endringer og 

konsekvenser av dette. Nemnda ønsker også en anbefaling av tiltak og hvordan en skal gå 

frem (strategi) for å få gjennomført disse. Saken fremmes for nemnda senest i løpet av høsten. 
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Bakgrunn 

Rovviltregion 8 har over flere år hatt en jervebestand som har vært langt over bestandsmålet. I 

2012 var det registrert 28 ynglinger i regionen, bestandsmålet er av Stortinget satt til 10. 

Regulering av uttaket gjennom lisensjakt og ekstraordinær skadefelling har ikke vært 

tilstrekkelig for å ta ned/regulere bestanden på bestandsmålet. Dette på tross av at regional 

forvaltning har brukt store ressurser de siste 6 årene på å effektivisere jervejakta gjennom 

kompetanseoppbygging og bedre organisering av jegere, tilrettelegging av jakt- og 

fangstplasser samt veiledning av jegere i felt. Uttak gjennom ekstraordinære tiltak reguleres 

av DN og er ikke et virkemiddel regional forvaltning har kontroll over.  

 

Regulering av jervebestanden var også tema i møte med DN i Tromsø 13. desember 2012. 

Der tok regional forvaltning opp spørsmålet om hvordan få en mer effektiv regulering av 

jervebestanden, bl.a. gjennom endringer/lettelser i regelverket/rammevilkårene mht utøvelse 

av skadefelling og lisensfelling. I etterkant har DN signalisert at for å gå videre med dette 

ønsker de at en regionalt avklarer sine ønsker og forslag og at det oversendes et formelt brev 

til DN om dette.  

 

Anbefaling 

Dagens nivå på jervebestanden i Troms medfører store utfordringer for beitenæringene i 

fylket, spesielt reindrifta i indre strøk. Det store og vedvarende avviket mellom fastsatt 

bestandsmål og faktisk jervebestand skaper også frustrasjoner og mistillit langt ut over 

beitenæringene. I lys av siste rovviltforlik oppleves det som et demokratisk problem at 

forvaltningen ikke gjennomfører tiltak som er tilstrekkelig til å ta ned jervebestanden til det 

nivået stortinget har bestemt for regionen.  

 

Regional forvaltning har over lang tid fokusert på problematikken gjennom økt ressursbruk på 

kompetanseheving av jeger og tilrettelegging for praktisk jakt. Dette har bedret evnen til å 

regulere bestanden gjennom alminnelig jakt. Men dette er ikke tilstrekkelig til å ta ned 

bestanden til fastsatt nivå. Tilbakemeldinger fra jegermiljøene og egne erfaringer, bl.a. fra 

prosjekt Leve i Naturen, tilsier at dagens rammevilkår/lovverk setter store begrensninger både 

på utøvelse av skadefelling og alminnelig jakt. Det er derfor nødvendig å se på om det kan 

gjøres endringer som kan bidra til å effektivisere dette. 

 

Saksområdet er kompleks, og eventuelle endringer kan få utilsiktede konsekvenser. Det 

anbefales derfor at en tar seg tid til å utrede saken grundig før en eventuelt oversender et skriv 

til DN.    

 

 

06/13 Nemndas anmodning til DN om uttak av jerv 
 

Under møtet ba nemnda sekretariatet om å skrive et brev til Direktoratet for naturforvaltning 

med anmodning om at Direktoratet gjør sitt beste for å få tatt ut restkvoten på jerv. 

 

 

Vedtak: 

Vedtatt som innstilt. 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda sender «forslag til brev» til Direktoratet for naturforvaltning. 
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Forslag til Brev: 

Rovviltnemnda i region 8 viser til eget vedtak om uttak av 88 jerver i Troms og Finnmark i 

sesongen 2012/2013. Rovviltnemnda konstaterer at det av rovbasen per 11.4.2013 vises at det 

så langt er tatt ut 38 jerver i regionen. Dette tilsier at den beste kunnskapen rovviltnemda har 

tilgjengelig sier at det skal tas ut ytterligere 50 jerver før bestanden er nede på bestandsmålet. 

 

Rovviltnemnda forventer at Direktoratet for naturforvaltning har tillit til rovviltnemndas 

forvaltningskunnskap. Og at Direktoratet for naturforvaltning gjør sin plikt, jf. rovviltforliket 

av 2011, i å gjøre sitt beste for å ta ut hele restkvoten. 

 

Rovviltnemda anmoder om fortsatt uttak, med prioritet i kalvingsområder for rein, 

kalvingsområder for svensk rein inkludert, og i beiteområder for sau. Rovviltnemnda vil 

spesielt anmode om uttak i området Skallelv på Varangerhalvøya og i Porsangerområdet.  

 

 

07/13 Brev til MD om økt støtte til drift av rovviltnemnda 
 

Under møtet ba nemnda sekretariatet om å skrive et brev til Miljøverndepartementet med kopi 

til Direktoratet for naturforvaltning, og be om tilleggsbevilgning på Kap 1427.21, Drift av 

rovviltnemnda og sekretariatet.  

 

 

Forslag til brev:  

Rovviltnemnda i region 8 anmoder om en tilleggsbevilgning fra Kap 1427.21 

Rovviltnemnda i region 8 ber om en tilleggsbevilgning på kroner 1 000 000 fra Kap 1427.21.  

Nemnda viser til fjorårets forbruk, og at de har behov for mer midler for tolking under møte 

og til oversetting av sakspapirer.  

 

Rapport fra året 2012 viser at Rovviltnemnda i region 8 brukte 544 306 kroner på reise, møte 

og hotellutgifter (tolketjenester inkludert), 503 309 kroner til lønn av sekretariatet, 61 000 

kroner til reise sekretariatet og 366 303 kroner til lønn og godtgjørelse nemnda. Se oversikt i 

tabell. 

Drift av nemnd og sekretariat 

 Brukt i 

2012 

 Behov 

2013  

Fordeling 

innenfor tildelte 

ramme 2013 

Lønn og godtgjørelse rovviltnemnda Ca 330000 480 000 250000 

Tolketjenester under møter, samt 

oversetting av sakspapirer 
Ca 37000 500 000 50000 

Reise, møte og hotellutgifter 544 306 550 000 200 000 

Adm/lønn Sekretariatet 503309  500 000 430 000 

Møte - og reise, drift sekretariat 61000    70 000 70 000 

SUM  1 475 616  2 000 000 1 000 000 

Vedtak: 

Vedtatt som innstilt. 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda sender «forslag til brev» til Miljøverndepartementet, med kopi til 

Direktoratet for naturforvaltning. 
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Region 8 fikk 650 000 for Drift av nemnda i 2012, og fikk et overforbruk på 280 309, som 

stort sett var økte kostnader til lønn og godtgjørelse. I år er region 8 tildelt 1 000 000, der også 

reise, hotell og møteutgifter skal føres på samme post. Regionen har lange avstander, det er 

ofte nødvendig med både fly og overnatting for at nemnda skal kunne møtes. Hvis en ser på 

fjorårets bruk av midler vil denne summen ikke dekke behovet nemnda har for drift i 2013. 

Nemnda viser til at det vil gå mye tid til å ferdigstille forvaltningsplan, som innebærer økte 

utgifter til møte – og reise, samt lønn og godtgjørelse. I tillegg har nemnda behov for samisk 

tolk på møtene, samt oversettelse av sakspapirer. Dette er stipulert til rundt 500 000. 

Rovviltnemnda i region 8 mener de har behov for til sammen 2 000 000.  

 

Med bakgrunn i dette ber nemnda om en tilleggsbevilgning på 1 000 000 kroner. Dette mener 

nemnda er nødvendig for å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte slik den er pålagt av 

Stortinget. I tilfelle rovviltnemnda ikke får tilført mer midler ber de om at departementet sier 

hva som skal nedprioriteres. 

 

 

08/13 Nemnda vurderer å flytte gaupekvote fra B til A-området i Troms 
 

Like før rovviltnemndas møte fremmet leder av nemnda et forslag om å flytte deler av 

gaupekvoten fra B til A-området i Troms. Bakgrunnen for dette forslaget var at kvoten var 

fylt i sone A, mens ingen av gaupene på kvoten i sone B var tatt ut. Det var også et vesentlig 

argument at begge gaupene som var tatt ut var hanndyr. 

 

 

Sekretariatet frarådet sterkt et vedtak om å flytte gaupekvote fra B til A-området i Troms, de 

mest tungtveiende argumentene mot en slik flytting var som følger: 

 

1. Registrering av familiegrupper i sesongen 2012/2013. Etter sekretariatets tolkning av 

data i rovbasen vil det for denne sesongen sannsynligvis bli godkjent tre eller fire 

familiegrupper av gaupe i Troms. Bestandsmålet er seks familiegrupper. Altså har det 

sannsynligvis vært en mindre andel enn forventet av bestanden som har fått frem 

unger denne sesongen. 

 

2. Miljøverndepartementet ga føringer om flytting av kvoter i vedtak av 31.1.2012, i 

«Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 i 2012». I vedtaket 

skrev Miljøverndepartementet følgende: 

Departementet understreker imidlertid at kvoter ikke bør omfordeles på tvers av 

fylkesgrensene, og videre at kvoter ikke skal kunne flyttes mellom områder med og 

uten mål om yngling. 

 

Vedtak: 

Vedtatt som innstilt. 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda opprettholder tidligere vedtak om gaupekvote. Fellingskvote flyttes ikke fra 

B til A-området i Troms. 

 


